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Regulamin i komunikat organizacyjny 
Drużynowe Mistrzostwa w szachach dziewcząt i chłopców 

Igrzyska Dzieci 
MIASTO i POWIAT 

 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez 

system rejestracji szkół srs.szs.pl 

 

Nauczyciel zobowiązany jest do dostarczenia przed zawodami „Oświadczenia 

uczestnika zawodów” dotyczące COVID-19 (załącznik dostępny na stronie 

www.mos-leszno.pl w zakładce „Igrzyska Dzieci”). 

W przypadku braku w.w. oświadczenia zawodnik nie będzie dopuszczony 

do startu w zawodach. 

 

I. Data i miejsce  

28.10.2021r. (czwartek) – WERYFIKACJA – 8.30. ZAWODY – godz. 9.00  

Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie, Bolesława Chrobrego 3A, Leszno. 

 

II. Uczestnictwo 

W mistrzostwach uczestniczą drużyny 4 osobowe ( dziewczyna, grająca na 4 
szachownicy), uczniowie tej samej szkoły, ur. w roku 2009 i młodsi, posiadający ważną 
legitymację szkolną. Drużyna może przywieźć maksymalnie do 2 zawodników 
rezerwowych. Na szachownicach chłopięcych mają prawo startować również 
dziewczęta. Prawo startu w finałach wojewódzkich mają 2 drużyny z powiatu. Szkoła 
może wystawić tylko jedną reprezentację. Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt 
IV regulaminu ogólnego XXIII LIMS. 

III. Sposób przeprowadzenia mistrzostw 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi obostrzeniami i możliwościami 
organizacyjnymi, szczegółowe informacje będą dostępne w komunikacie 
organizacyjnym zawodów. 

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym XXIII LIMS 
oraz z przepisami FIDE i PZSzach. Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem 
szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7-9 rund w lub systemem kołowym 
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zależności od ilości zgłoszonych drużyn (o ilości rozgrywanych rund decyduje 
organizator w dniu zawodów po weryfikacji wszystkich drużyn), tempem 10 min. + 4sek 
/ posunięcie na partię dla zawodnika. 

 

IV. Punktacja 

Kolejność miejsc w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych dużych 
punktów (tzw. meczowych): wygranie meczu - 2 p., remis – 1 p., przegrana - 0 p. a 
przy ich równości decydują kolejno: 

- suma punktów małych zdobytych na wszystkich szachownicach (wygrana 1p., remis 
0,5p., przegrana- 0p.), 

- wartościowanie pełne Buchholza, 

- wynik bezpośredniego spotkania, 

- lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach. 

V. Zgłoszenia 

Zgłoszenia do 26.10.2021 r. należy przesłać za pomocą systemu SRS. W dniu 

zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane, szkoły będą mogły jedynie dokonać 

korekty uprzednio zgłoszonych zawodników. 

 

VI. Nagrody 

- Najlepsza szkoła otrzyma puchar. 

- Drużyny z miejsc 1-3 otrzymają medale i dyplom. 

- Dyplomy otrzymają drużyny które zajęły miejsca 4-10. 

 


